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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

8 maja, według postanowienia Sejmu 
w 2015 roku, obchodzimy rocznicę zakończe-
nia II wojny światowej. Od zakończenia wojny, 
do 2014 r. święto to było obchodzone 9 maja 
jako Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności. 
Święto ustanowione zostało – jak głosi usta-
wa podpisana przez Prezydenta Bronisława 
Komorowskiego – „w celu upamiętnienia zwy-
cięstwa nad hitlerowskimi Niemcami”. 

75 lat od zakończenia wojny możemy 
szczycić się pięknym miastem, krajem i przede 
wszystkim wolnością, o którą w wielu bitwach 

75 rocznica zakończenia II wojny światowej  
- Narodowy Dzień Zwycięstwa

walczyło wielu ludzi. Aby oddać im hołd, 
w imieniu wszystkich mieszkańców Hajnówki 
i powiatu, Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Haj-
nówka i Joanna Kojło – Zastępca Starosty Po-
wiatu Hajnowskiego złożyli kwiaty pod pomni-
kiem poświęconym pamięci Plut. Bolesława 
Bierwiaczonka na skwerze w centrum miasta, 
pod pomnikiem na Cmentarzu Żołnierzy Armii 
Radzieckiej i przy grobach poległych w walce 
żołnierzy Wojska Polskiego - Stanisława Wisz-
niewskiego i Bolesława Sobola.

Emilia Rynkowska

 W dniu 2 Maja 2020 roku o godzinie 
12.00, przed siedzibą Urzędu Miasta Hajnów-
ka, przy dźwiękach hymnu, nastąpiło uroczyste 
wciągnięcie Flagi Państwowej. W uroczystości 

Dzień Flagi Narodowej

udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta 
Hajnówka, z burmistrzem Jerzym Sirakiem na 
czele.

Emilia Rynkowska 

W tym roku mamy więcej czasu na zło-
żenie deklaracji i zapłacenie podatku PIT. Mini-
ster Finansów podpisał w tej sprawie stosowne 
rozporządzenie, z którego wynika, że:
• Standardowo termin na złożenie rocznego 

zeznania PIT upływa 30 kwietnia.
• W tym roku deklaracje można jednak 

składać do 1 czerwca.
• Także do 1 czerwca można bez odsetek 

za zwłokę zapłacić podatek, jeśli z na-
szego rozliczenia wyjdzie dopłata.

W związku z tym przypominamy o akcji 
„Zostaw 1% w regionie”, którą Starostwo co-
rocznie organizuje. Jak co roku, zachęcamy do 
podarowania podatku organizacjom i inicjaty-
wom z terenu powiatu hajnowskiego. 

1% – to jedna setna część podatku do-
chodowego od osób fizycznych, którą na mocy 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie 
możemy przekazać wybranej przez siebie 
organizacji pożytku publicznego (OPP). To 
druga, obok darowizny, forma wsparcia tych 
organizacji. Funkcjonuje w polskim systemie 
podatkowym od 2004 r.

Organizacją Pożytku Publicznego może 
zostać organizacja pozarządowa (za wyjąt-
kiem partii politycznych i tworzonych przez nie 

Zostaw 1% w regionie!
fundacji, związków zawodowych i organizacji 
pracodawców, samorządów zawodowych i or-
ganizacji pracodawców). Każdy podmiot, który 
zamierza starać się o nadanie statusu OPP 
musi spełnić określone wymogi, oraz uzyskać 
potwierdzenie tego faktu w Krajowym Reje-
strze Sądowym (KRS). Potwierdzeniem nabycia 
statusu OPP jest odpowiedni wpis do KRS (na 
wyciągu z KRS, w polu „status opp” jest wpi-
sane słowo „TAK”).

Jeśli chcemy przekazać 1% wybranej 
organizacji, należy wypełnić w swojej dekla-
racji podatkowej odpowiednie pola. Wystarczy 
w rocznym zeznaniu podatkowym wskazać 
organizację, którą chcemy wesprzeć, podając 
cel szczegółowy oraz numer KRS oraz wyliczyć 
kwotę, którą chcemy przekazać (nie może być 
to więcej niż 1% rocznego podatku wynika-
jącego z PIT). To chyba najtrudniejsza część 
– o ile zdecydujemy się odrzucić przygoto-
wany PIT i rozliczymy się sami - wybierając  
tradycyjny, papierowy sposób. W przypadku 
edycji deklaracji przygotowanej przez skar-
bówkę na portalu podatkowym (podatki.gov.
pl), usługa Twój e-PIT automatycznie wska-
że tę organizację pożytku publicznego (OPP), 
która w ubiegłym roku otrzymała od podat-

Cd. str. 3

2 539 032,17 zł trafi do Powiatu 
Hajnowskiego w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych. To kwota, o którą skutecz-
nie ubiegały się gminy oraz Powiat Hajnowski 
na remonty dróg w regionie. Symboliczne czeki 
5 maja 2020 r. wręczył samorządowcom Wo-
jewoda Podlaski Bohdan Paszkowski. 

Powiat Hajnowski pozyskał 859 139,95 zł 
na zadanie pn. przebudowa drogi powiatowej 
nr 1774B na terenie gminy Czeremcha. Całko-
wita wartość inwestycji to ok. 1,7 mln zł. Po-
została wartość to wkład własny samorządów 
– Powiatu Hajnowskiego i gminy Czeremcha. 
W ramach przebudowy dokona się moderni-
zacji nawierzchni drogi oraz profilu poboczy.

Droga powiatowa nr 1774B usprawni 
komunikację pomiędzy sąsiednimi powiata-
mi siemiatyckim i hajnowskim, ponadto łączy 
nasz region z drogą krajową nr 66. Cieszę się, 
że w kolejnej edycji część środków z Fundu-
szu Dróg Samorządowych ponowni zostanie 
w naszym regionie – mówi Starosta Hajnowski 
Andrzej Skiepko. 

Poza Powiatem Hajnowskim, dofinaso-
wanie otrzymały także: 

235 406, 59 zł - Gmina Białowieża na 
przebudowę ul. Paczoskiego w Białowieży, 
etap II

120 000,00 zł - gmina Kleszczele na re-
mont drogi lokalnej Saki – Zaleszany

237 048,01 zł – gmina Narew na prze-
budowę drogi gminnej w miejscowości Istok

Powiat Hajnowski pozyskał kolejne fundusze  
na inwestycje

1 087437,62 – gmina Narew na prze-
budowę drogi gminnej w miejscowości Tynie-
wicze Duże. 

Środki na inwestycję w gminie Czerem-
cha nie są jednymi, które pozyskał samorząd 
Powiatu Hajnowskiego z Funduszu Dróg Samo-
rządowych. W ramach tego instrumentu finan-
sowego  również w ub. udało się zrealizować 
kilka kluczowych inwestycji: remont odcinka 
drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości 
Kutowa, przebudowę odcinka drogi powiato-
wej nr 1602B - kontynuacja przebudowy ulicy 
w miejscowości Czyże. W 2020 r. kontynuowa-
na jest rozbudowa ulicy Pałacowej w Białowie-
ży (droga powiatowa nr 1649B) - to najwięk-
sza ze wszystkich trzech przedsięwzięć, na 
jakie udało się pozyskać fundusze w 2019 r. 
Całkowita wartość zadania zamknie się w kwo-
cie 6 365 838, 29 zł,  z czego 3 119 006,37 zł 
to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych, pozostałą część po 1 623 415, 96 zł 
pokryją Powiat Hajnowski i gmina Białowieża. 
Zakres tej inwestycji obejmuje kompleksową 
rozbudowę drogi na długości 1040,0 m., w tym 
budowę nowej konstrukcji jezdni i kanalizacji 
deszczowej, budowę nowych i przebudowę ist-
niejących chodników oraz zjazdów do nieru-
chomości, budowę ścieżki rowerowej, przebu-
dowę zatoki autobusowej, budowę oświetlenia 
chodnika oraz przejść dla pieszych, a także 
niezbędne przebudowy kolizji energetycznych 
i telekomunikacyjnych.      Katarzyna Miszczuk



2  Gazeta Hajnowska

229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Trwają prace budow-
lane związane z realizacją 
projektu Nr WND-RP-
PD.08.06.00-20-0277/18 
pn.: „Zwiększenie do-
stępności do edukacji 
przedszkolnej poprzez 
rozbudowę i przebu-
dowę Przedszkola nr 3 
z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Hajnówce” 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskie-
go na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej VIII. 
Infrastruktura dla usług 
użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwe-
stycje na rzecz rozwoju lokalnego, realizowa-
nego w ramach  umowy  o dofinansowanie Nr 
UDA-RPPD.08.06.00-20-0277/18-00.

Gotowa jest już nowa dobudowywana 
część przedszkola, dzięki której zyskamy prze-
strzenne sale i dodatkowe pomieszczenia do 
udzielania pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej.

Trwają prace związane z połączeniem 
część istniejącej z dobudowaną. W nowej 

klatce schodowej zainstalowany będzie dźwig 
windowy. 

W kolejnym etapie zostanie zamontowa-
ny nowoczesny plac zabaw oraz wybudowane 
ciągi pieszo-jezdne.

To bardzo ważna inwestycja w naszym 
mieście. Dzięki rozbudowie w placówce znajdą 
miejsce zarówno dzieci z miasta jak również 
z gminy wiejskiej Hajnówka. 

Anna Bortniczuk-Juchimuk

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA NR 3  
PRZY UL. RZECZNEJ W TOKU

Gmina Miejska Hajnówka realizuje in-
westycję  pn.: „Utworzenie Domu Dziennej 
Pomocy w Hajnówce”, poprzez rozbudowę 
i adaptację budynku znajdującego się przy ul. 
11 Listopada 22. 

Dobudowana część już jest. Ruszyły pra-
ce wewnątrz istniejącej części budynku. Wy-
burzane są ściany oraz posadzki. Za chwilę 
ruszą roboty związane z montażem instalacji 
sanitarnych, elektrycznych oraz zamontowana 
zostanie stolarka okienna.

W ramach przedsięwzięcia zakupione 
zostanie wyposażenie, niezbędny sprzęt re-
habilitacyjny, jak również dwa laptopy w celu 
zapobiegania wykluczenia 
cyfrowego.

Już w przyszłym roku 
nasi hajnowscy seniorzy, 
pięć dni w tygodniu (od po-
niedziałku do piątku), z za-
pewnieniem dwóch posiłków 
dziennie, w ramach ośmio-
godzinnej opieki będą mo-
gli skorzystać z usług opie-
kuńczych i pielęgnacyjnych, 
które oferował będzie swoim 
podopiecznym Dzienny Dom 
Pomocy.

HAJNOWSCY SENIORZY  
BĘDĄ MIELI NOWĄ PLACÓWKĘ

Inwestycja realizowana jest w ramach 
projektu Nr WND-RPPD.08.06.00-20-0278/18 
pn.: „Utworzenie Domu Dziennej Pomocy 
w Hajnówce” w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Podla-
skiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 
VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności 
publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz 
rozwoju lokalnego, realizowanego w ra-
mach  umowy  o dofinansowanie Nr UDA-RP-
PD.08.06.00-20-0278/18-00. 

Dzięki programowi Gmina Miejska pozy-
skała na ten cel 711.888,72 tys. złotych.

Anna Bortniczuk-Juchimuk

W związku z  ogłoszoną pan-
demią COVID-19 obchody 229 rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
odbyły się w wąskim gronie.

Hajnowskie uroczystości 
z okazji święta Konstytucji 3 maja 
rozpoczęły się tradycyjnie nabo-
żeństwem dziękczynnym w intencji 

Ojczyzny w Soborze Świętej Trójcy 
i uroczystą mszą św. w Kościele 
pw. Podwyższenia Krzyża Święte-
go. Z powodu pandemii w nabożeń-
stwach uczestniczyła ograniczona 
liczba osób. 

W tym roku nie było przemar-
szu ulicami miasta z orkiestrą dętą 

i mażoretkami. Pod Obeliskiem im. 
Konstytucji 3 Maja w Parku Miej-
skim przedstawiciele władz sa-
morządowych: Jerzy Sirak – Bur-
mistrz Miasta Hajnówka, Joanna 
Kojło – Zastępca Starosty Powiatu 
Hajnowskiego i Lucyna Smoktuno-
wicz  - Wójt Gminy Hajnówka zło-

żyli kwiaty. Proboszcz Zbigniew Nie-
myjski odmówił modlitwę za Polskę 
i wszystkich Polaków.

Z powodu obecnej sytuacji  nie 
odbył się również koncert w Haj-
nowskim Domu Kultury. Jednak 
Studio Piosenki Estradowej HDK 
z instruktorem Martą Gredel-Iwa-

niuk stanęło na wysokości zadania. 
Dziewczęta przygotowały montaż 
słowno-muzyczny, z kilkoma pięk-
nymi i patriotycznymi piosenkami 
oraz domieszką najważniejszych in-
formacji na temat majowego świę-
ta. Montaż dostępny jest na www.
hajnowka.pl          Emilia Rynkowska
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nika 1% podatku, cel szczegółowy 
i automatycznie zaznaczy zgodę na 
przekazanie wybranej OPP informa-
cji o 1%. Oczywiście, możemy edy-
tować te dane.

Jaka jest wartość 1% ? Wy-
starczy kwotę rocznego podatku 
należnego pomnożyć przez 0.01 
albo podzielić przez 100. Procent 
naszego podatku trafia na konto or-
ganizacji za pośrednictwem urzędu 
skarbowego w ciągu 3 miesięcy od 
dnia złożenia zeznania podatkowego 
przez podatnika. Do otrzymywania 
procenta podatku  uprawione są tyl-
ko organizacje pożytku publicznego. 
Warto skorzystać z opcji przekazania 
1% tym bardziej, że jest to kwota, 
którą i tak już oddaliśmy fiskusowi – 

Cd. ze str. 1 tyle że sami decydujemy do kogo te 
pieniądze trafią. Jeśli nie skorzysta-
my z opcji podzielenia się  procen-
tem podatku, pieniądze te powędrują 
do wspólnego budżetowego worka 
i to rząd zdecyduje jak je wydać, bez 
udziału podatnika.

Spis organizacji jest dostępny 
na stronie internetowej Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Wśród ponad 8000 tys. podmiotów 
znajdują się także stowarzyszenia 
i fundacje działające na terenie po-
wiatu hajnowskiego. Starostwo Po-
wiatowe w Hajnówce uruchomiło 
zakładkę „Przekaż 1% podatku”, 
gdzie można znaleźć dane orga-
nizacji z naszego regionu. Za-
chęcamy do podarowania procenta 
podatku – ten gest nic nie kosztuje, 

Możliwość zmiany na lep-
sze, praca nad sobą, zdobycie 
nowych umiejętności zawodo-
wych przy jednoczesnym wspar-
ciu finansowym -  to wszystko 
oferuje Centrum Integracji Spo-
łecznej w Hajnówce. CIS właśnie 
rozpoczął drugi nabór do projek-
tu.

Centrum Integracji Społecz-
nej powstało w ramach projektu, 
którego liderem jest Miasto Łom-
ża, partnerami powiaty: hajnowski, 
łomżyński, siemiatycki, zambrowski, 
wysokomazowiecki, koleński i gmina 
Boćki. Całkowita wartość projektu to 
25 263 917 mln zł, z czego dofinan-
sowanie w ramach RPO wynosi 19 
999 079,80 zł. Środki zostaną roz-
dysponowane na potrzeby tworzenia 
i funkcjonowania CIS w regionach 
partnerskich: w ramach realizacji 
projektu do Powiatu Hajnowskiego 
trafi ponad 2,5 mln zł.

Centrum Integracji Społecznej 
to jednostka zajmująca się reinte-
gracją zawodową i społeczną. In-
tencją działalności CIS jest pomoc 
osobom zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym – projekt 
skierowany jest do osób niepełno-
sprawnych, osób bezrobotnych, 
w tym bezrobotnych długotrwa-
le bez względu na wiek, płeć  czy 
niepełnosprawność –  idea projektu 

Centrum Integracji Społecznej – zawodowa i społeczna szansa
opiera się na zasadach zrównowa-
żonego rozwoju, równości szans 
i niedyskryminacji.

W chwili obecnej w zajęciach 
CIS uczestniczy 20 osób. Praca 
z osobami zakwalifikowanymi do 
projektu jest prowadzona na pod-
stawie indywidualnego programu 
zatrudnienia socjalnego. Właśnie 
ruszył drugi nabór do projektu. Na 
co może liczyć uczestnik CIS? Osoba 
spełniająca kryteria, która zgłosi się 
do CIS zostanie objęta kompleksową 
pomocą z zakresu rehabilitacji spo-
łecznej i zawodowej.

Podniesienie swoich kom-
petencji w obszarze społecznym 
i  zawodowym – kluczowe cele 
CIS

W ramach aktywizacji społecz-
nej uczestnicy biorą udział w indy-
widualnych i grupowych warszta-
tach umiejętności społecznych oraz 
treningach rozwoju osobistego pod 
opieką psychoterapeutów, socjote-
rapeutów i doradców zawodowych. 
Uczestnicy uczą się  umiejętności 
negocjacyjnych, skutecznej komu-
nikacji, radzenia sobie ze stresem, 
rozwiązywania konfliktów – w sy-
tuacjach osobistych i zawodowych. 
Dla osób borykających się z uzależ-
nieniem lub/i z problemami wynika-
jącymi z aktualnej sytuacji życiowej, 
przewidziano wsparcie psycholo-

giczne i pomoc – wystarczy odwa-
żyć się i postawić ten pierwszy krok 
– zgłosić się do CIS. Sekret skutecz-
ności CIS kryje się w indywidualnym 
podejściu do uczestnika – bowiem 
dla każdego z nich opracowany jest 
indywidualny program wsparcia 
w oparciu o diagnozę sytuacji ży-
ciowej danej osoby, jej potencjału 
i potrzeb.

Warsztaty maja na celu zdoby-
cie umiejętności psychospołecznych 
oraz wzmocnieniu aktywności spo-
łecznej, a także pomóc w określeniu 
aktualnych potrzeb edukacyjnych 
uczestników projektu, niezbędnych 
do ich powrotu na rynek pracy. 
Bo obok rehabilitacji społecznej, 
uczestnicy realizują zadania z zakre-
su rehabilitacji zawodowej – dzięki 
wsparciu pracowników CIS i doradcy 
zawodowego, mogą pokonać swoje 
bariery – np. takie wynikające z bra-
ku wiedzy nt. rynku pracy, apliko-
wania o pracę czy też osobistych, 
jak niska samoocena lub brak wiary 
w swoje możliwości. W stawianiu 
pierwszych kroków w realiach runku 
pracy już nie są sami, bo otrzymają 
nie tylko wsparcie, ale także realną 
pomoc. Oferta szkoleniowa CIS obej-
muje kurs przedsiębiorczości oraz 
kursy zawodowe - ogólnobudowlany 
i gastronomiczny, a także  praktyki 
zawodowe.

Zajęcia w Centrum Integracji 
Społecznej mają za zadanie wzmoc-
nić kompetencje społeczne i zawo-
dowe Uczestników, ale także popra-
wić komunikację z ludźmi, podnieść 
wiarę we własne możliwości, na-
uczyć samodzielnego planowania 
zajęć, nabyć umiejętności nawiązy-
wania więzi społecznych. Pracow-
nicy CIS wspomagają Uczestników 
w wykonywaniu obowiązków pra-
cowniczych, podejmowania trwałej 
zmiany w życiu osobistym i zawo-
dowym, umiejętności racjonalnego 
gospodarowania posiadanymi środ-
kami pieniężnymi, służą pomocą na 
każdym etapie  reintegracji społecz-
no-zawodowej.

Osoby uczestniczące w CIS do-
stają więc realną szansę na zmianę 
w życiu – nabywają nowe umiejęt-
ności poznają siebie, swoje najbliż-
sze otoczenie.  Duży nacisk kładzie 
się także na naukę pracy w grupie, 
umiejętności interpersonalnych oraz 
integrację społeczną – obecnie po-
magają społeczności lokalnej szyjąc 
maseczki.

Praca w CIS się opłaca
Zajęcia w CIS odbywają 

się codziennie 5 dni w tygodniu, 
uczestnikom zapewnione jest 
wyżywienie, materiały szkole-
niowe, a za udział w zajęciach 
organizowanych w ramach CIS 

(tj. w szkoleniach i warsztatach 
służących osobistemu rozwo-
jowi) przysługuje m.in. zasiłek 
integracyjny odpowiadający wy-
sokości świadczenia dla osób bez-
robotnych. Pomocą objęci zostaną 
członkowie rodziny uczestnika – dla 
dzieci i osób dorosłych przewidziano 
zajęcia z animatorami i streetworke-
rami, w tym warsztaty artystyczne 
czy organizacja wyjść np. od kina 
- nic nie stoi więc na przeszkodzie, 
żeby z pomocy skorzystały także 
mamy oraz opiekunowie członków 
rodziny.

Dzięki realizacji projektu 
wsparcie i szansę na to, by zmie-
nić coś w swoim życiu otrzymają ci, 
którzy tego najbardziej potrzebują. 
Szerokie spectrum działań podejmo-
wanych w ramach projektu pozwoli 
uczestnikom odnaleźć się na rynku 
pracy oraz uwierzyć we własne moż-
liwości.

Rekrutacja do CIS już ruszy-
ła. Projekt będzie realizowany do 
31.03.2022 r. Ze względu na obec-
ną  sytuację epidemiologiczną kraju, 
zainteresowanych zapraszamy wy-
łącznie do kontaktu zdalnego:

729 888 3582
cishajnowka@fir.org.pl
FB: Centrum Integracji Spo-

łecznej w Hajnówce
Katarzyna Miszczuk

 

za to pomoże w realizacji projektów 
służącym całej społeczności lokalnej 
oraz osobom potrzebującym.

Zakładka „Przekaż 1% podat-
ku” na stronie internetowej powiatu 
pozostaje otwarta. Zainteresowane 
organizacje pożytku publicznego, 
których działalność statutowa obej-
muje teren powiatu hajnowskiego, 
zachęcamy do przesyłania informa-
cji celem umieszczenia w zakładce. 
Notatka powinna zawierać wszelkie 
niezbędne dane organizacji, potrzeb-
ne do prawidłowego wypełnienia 
deklaracji podatkowej. Informacje 
należy przesłać mailowo na adres: 
redakcja@powiat.hajnowka.pl  lub 
bszwarc@powiat.hajnowka.pl  

Zapraszamy.
Katarzyna Miszczuk

 

W ramach rządowego pro-
gramu „Zdalna szkoła” Powiat Haj-
nowski pozyskał 70 tys. zł na zakup 
sprzętu. Zakupione komputery tra-
fią do najbardziej potrzebujących 
uczniów szkół prowadzonych przez 
powiat hajnowski.

Program „Zdalna Szkoła – 
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edu-
kacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego”, współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa na lata 2014-2020, umożliwił 
jednostkom samorządu terytorialne-
go ubieganie się o dofinansowanie 
na zakup laptopów, komputerów, 
tabletów oraz oprogramowania 
i Internetu do realizacji zdalnego 
kształcenia. Ministerstwo Cyfryza-

cji na ten cel przeznaczyło w całym 
kraju 186 mln zł.  Staraniem sta-
rostwa, 70 tys. zł trafi do powiatu 
hajnowskiego. Z końcem kwietnia br. 
pomiędzy Starostwem Powiatowym 
w Hajnówce a Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa została podpisana 
umowa o realizacji projektu. 

Zamknięcie placówek oświa-
towych spowodowało konieczność 
wypracowania nowego modelu 
nauczania. Epidemia koronawirusa 
głęboko infiltruje życie społeczne 
i gospodarcze kraju, w tym także 
system szkolnictwa, wymuszając 
nowe standardy nauczania. Zdecy-
dowaliśmy się aplikować o środki 
w celu wsparcia najbardziej potrze-
bujących uczniów szkół ponadpod-
stawowych, tak, by nauka w obec-
nych warunkach – w ramach pracy 

zdalnej, przebiegała jak najskutecz-
niej. Sprzęt - nowoczesne laptopy 
wraz z niezbędnym oprogramowa-
niem zostaną udostępnione uczniom 
szkół prowadzonych przez powiat 
hajnowski, a po ponownym otwarciu 
szkół, wypożyczone laptopy wrócą 
do placówek oświatowych, gdzie 
będą wykorzystywane jako pomoc 
dydaktyczna – mówi Starosta Haj-
nowski Andrzej Skiepko. 

Realizacja projektu jest na 
etapie prowadzenia postępowania 
zamówienia publicznego. Po wybra-
niu najkorzystniej oferty i odebraniu 
sprzętu, komputery niezwłocznie zo-
staną przekazane szkołom. Inicja-
tywa z pewnością przyczyni się do 
podniesienia jakości kształcenia 
w procesie zdalnego nauczania.

Katarzyna Miszczuk

Starostwo Powiatowe beneficjentem programu „Zdalna szkoła”

Koronawirus to nierówny 
przeciwnik – choć niewidzialny, 
zdążył sparaliżować świat. Rządy 
krajów, które dotknęła pandemia 
COVID-19, społeczeństwa oraz pra-
cownicy służb medycznych stanęli 
do nierównej walki. Dziś jak nigdy 
potrzebna są współpraca, zaanga-
żowanie i empatia. Okazuje się, że 
tego w regionie Puszczy Białowie-
skiej pod dostatkiem. Na stronie 
www pisaliśmy o niezwykłej ak-
cji hajnowianek, które poświęciły 
swój czas, by charytatywnie szyć 
maseczki przekazywane m.in. pra-
cownikom sektora służby zdrowia 
i handlu (nawiasem mówiąc Akcja 
zatacza coraz szersze kręgi – w  
pięć dni ilość uszytych maseczek 
wzrosła do 2 250 szt!). Wówczas 
pisaliśmy, że Hajnówka ma moc, 
dziś dokonujemy korekty - moc 
ma cały region! Jak powiat długi 
i szeroki, kolejne samorządy zaku-
pują i kolportują maseczki  (4000 
z 6000 tys. maseczek zakupionych 
przez Starostwo Powiatowe zosta-
ło przekazanych odpłatnie czterem 
samorządom gminnym. Maseczki 
trafią do mieszkańców będących  
w największej grupie ryzyka. Z ko-
lei pozostałe zakupione maseczki 
Starostwo przekazało jednostkom 
podległym – Zarządowi Dróg Powia-
towych DPS w Białowieży i Urzędowi 
Pracy).

Tymczasem wszyscy Radni 
Powiatu Hajnowskiego solidarnie 
wsparli pracowników medycznych, 
którzy w swojej codziennej pracy 
ryzykują zdrowie, by służyć innym. 
Radni udzielili pomocy rzeczowej 

i finansowej – w postaci darowizny, 
lista na stronie http://spzoz.hajnow-
ka.pl/dziekujemy-za-wsparcie/. Z ko-
lei 17.04.2020 r. zakupione przez 
Radnych Powiatu Hajnowskiego 
maseczki zostały przekazane in-
stytucjom służby zdrowia i opieki 
społecznej: 1000 szt. podarowano 
pracownikom hajnowskiego SP ZOZ 
(w imieniu Radnych środki ochronne 
przekazali Starosta Hajnowski An-
drzej Skiepko oraz Członek Zarządu 
Roman Ostapczuk), zaś 260 szt. to 
dar dla DPS w Białowieży – przeka-
zany przez radnych powiatowych: 
Mateusza Gutowskiego oraz Krzysz-
tofa Petruka.  A na tym nie koniec 
– z myślą o pracownikach służby 
zdrowia Starosta Hajnowski Andrzej 
Skiepko podjął decyzje o odkupie-
niu od Urzędu Miasta Hajnówka 
certyfikowanego materiału na ko-
lejne 1000 szt. maseczek. Maseczki 
szyją uczestnicy Centrum Integracji 
Społecznej – CIS bez wahania włą-
czyło się do pomocy. Razem mo-
żemy więcej. Obserwując kolejne 
inicjatywy służące poprawie bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia, a także  
móc w nich osobiście uczestniczyć, 
przepełnia mnie duma i wzruszenie. 
Choć pomagamy na różne sposoby, 
łączy nas jeden cel- troska o naszą 
lokalną wspólnotę. Chciałbym po-
dziękować pracownikom służby 
zdrowia za ofiarną służbę, za-
angażowanie i tytaniczną pracę, 
dzięki której my – mieszkańcy 
Powiatu Hajnowskiego, czujemy 
się bezpiecznie – mówi Starosta 
Andrzej Skiepko.  

Katarzyna Miszczuk

Radni Powiatu Hajnowskiego wspierają 
medyków w walce z pandemią
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Mając na względzie rozwój mobilności 
oraz innowacyjności, Powiat Hajnowski jest 
partnerem w międzynarodowym projekcie ba-
dawczym MARA – Mobility and Accessibility 
in Rural Areas – New approaches for develo-
ping mobility concepts in remote areas. Pro-
jekt MARA – Mobility and Accesibility in Rural 
Areas (Mobilność i dostępność na obszarach 
wiejskich) finansowany jest z Programu Inter-
reg Baltic Sea 2014-2020. W przedsięwzięciu 
uczestniczy 12 partnerów z 9 krajów, a lide-
rem jest Ministerstwo Energetyki, Digitalizacji 
i Infrastruktury z Niemiec (Mecklenburg-Vor-
pommern).Tematem wiodącym projektu jest 
zrównoważony transport i ruch turystyczny na 
obszarach peryferyjnych państw basenu Morza 
Bałtyckiego. Docelowo projekt ma przyczynić 
się do podniesienia mobilności mieszkańców 
i turystów w naszym regionie.

W 2019 r. wspólnie z parterem – Politech-
niką Białostocką przeprowadziliśmy badania 
społeczne, włączające do projektu mieszkań-
ców, turystów, branżę turystyczną i transpor-
tową. Na przełomie września i października 
2019 r. przeprowadzono badania ankietowe  
oraz dwa warsztaty fokusowe – w październiku 
i listopadzie 2019 r., podczas których wspól-
nie z uczestnikami szukaliśmy odpowiedzi na 
pytanie jak zwiększyć mobilność w regionie. 
Uczestnicy ocenili dostępność komunikacyjną 
w regionie, wskazali źródła problemów oraz 

ich potencjalne rozwiązania. Podczas dyskusji 
padło wiele ważnych postulatów mających na 
uwadze poprawę istniejących modeli mobilności 
oraz propozycji nowych rozwiązań.

2020 r. to czas kolejnych wyzwań. W ter-
minie 05-07.02.2020 uczestniczyliśmy w spo-
tkaniu roboczym wszystkich parterów w Pietro-
zawodsku (Federacja Rosyjska), podczas które-
go dokonano podsumowania efektów dotych-
czasowych prac oraz wytyczono plan działań 
na najbliższą przyszłość. Spotkanie stanowiło 
także platformę wymiany doświadczeń w tema-
cie rozwoju innowacyjnych modeli mobilności. 
Okazuje się, że w krajach skandynawskich idea 
e-bike (elektrycznych rowerów) jest na tyle roz-
winięta, że ten rodzaj transportu jest alterna-
tywnym środkiem komunikacji. Jako ze Powiat 
Hajnowski może pochwalić się siecią szlaków 
rowerowych, spinających siedziby gmin, a jed-
nocześnie prowadzących do najważniejszych 
atrakcji turystycznych w regionie, w ramach 
projektu chcemy podjąć się zadania opracowa-
nia innowacyjnych koncepcji mających na celu 
promocję i wdrożenie innowacyjnych  rozwiązań 
mobilności. Aktualnie zespoły robocze – MARA 
– Powiat Hajnowski i MARA – Politechnika Bia-
łostocka pracują nad podsumowaniem działań 
przeprowadzonych w ubiegłym roku. Synteza 
badań zostanie ujęta w Strategii Partycypacji, 
włączona do dokumentów strategicznych Po-
wiatu Hajnowskiego.             Katarzyna Miszczuk

Powiat realizuje projekt MARA

Od 8 maja 2020 r. zostaje otwarty Orlik 
przy I Liceum Ogólnokształcącym w Hajnówce, 
którego właścicielem jest Powiat Hajnowski.

2 maja br. weszło w życie Rozporzą-
dzenie Rady Ministrów określające zasady 
udostępnienia stadionów i boisk sportowych 
w czasie pandemii wirusa COVID – 19.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem i re-
komendacjami Ministerstwa Sportu, podczas 
korzystania z tego obiektu będą obowiązywały 
następujące zasady bezpieczeństwa:
• limit uczestników na każdym boisku to 6 

osób plus osoba prowadząca zajęcia (li-
mit dotyczy jedynie osób korzystających 
z obiektu, nie dotyczy on osób niezbędnych 
do jego obsługi),

• weryfikacja liczby uczestników poprzez 
wcześniejszą rezerwację terminu pod wska-
zanym numerem telefonu,

• osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są 
zobowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc 
i opuszczając obiekt,

• rekomendowane jest zachowanie bezpiecz-
nych odstępów pomiędzy ćwiczącymi pod-
czas aktywności,

• 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzą-
cymi i wychodzącymi,

• przebywając na obiekcie nie ma obowiąz-
ku zakrywania twarzy (dotyczy to osób 
uprawiających sport i osoby prowadzącej 
zajęcia), należy mieć jednak na względzie 
obowiązek zasłaniania twarzy podczas prze-
mieszczania się na obiekt,

• brak możliwości korzystania z szatni i węzła 
sanitarnego, za wyjątkiem WC,

• z Orlika korzystać mogą wyłącznie osoby 
zdrowe, bez jakichkolwiek objawów choro-
bowych.

WAŻNE
• Na teren obiektu mogą wejść wyłącznie 

osoby uzgodnione ze szkołą.
• Możliwość udostępnienia otwartych obiek-

tów sportowych nie jest ograniczona li-
mitem wieku. Należy jednak pamiętać, że 
zgodnie z obecnie obowiązującymi zasada-
mi dziecko w wieku do 13 lat może dotrzeć 
na obiekt tylko pod opieką rodzica lub opie-
kuna prawnego.

Rezerwacji terminów należy dokonywać 
pod numerem telefonu: 85 682 27 80.

Godziny pracy ORLIKA:
PONIEDZIAŁEK - SOBOTA od godz. 10.00 do 
20.00
NIEDZIELA od godz. 12.00 do godz. 20.00

Zasady korzystania z kompleksu boisk ,,Orlik” 
przy I LO w Hajnówce

Informacje o pomocy jaką urzędy pracy 
oferują pracodawcom w ramach Tarczy anty-
kryzysowej COVID-19.

1. Usługa realizowana przez Wojewódz-
kie Urzędy Pracy:

• Wsparcie dla przedsiębiorców na ochro-
nę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwaran-
towanych Świadczeń Pracowniczych

2. Usługi realizowane przez Powiatowe 
Urzędy Pracy

• Niskooprocentowana pożyczka z Fundu-
szu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

Nabór wniosków na pożyczkę prowadzo-
ny w systemie ciągłym, wniosek do pobrania 
stanowi załącznik do wzoru umowy u dołu 
strony: https://hajnowka.praca.gov.pl/dla-pra-
codawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

• Dofinansowanie części kosztów prowa-
dzenia działalności gospodarczej dla przedsię-
biorców samozatrudnionych

• Dofinansowanie części kosztów wyna-
grodzeń pracowników oraz należnych od nich 
składek na ubezpieczenia społeczne dla mi-
kroprzedsiębiorców, małych i średnich przed-
siębiorców

• Dofinansowanie części kosztów wyna-
grodzeń pracowników oraz należnych od nich 
składek na ubezpieczenia społeczne dla orga-
nizacji pozarządowych

Nabór wniosków - od 07.05. do 
21.05.2020, poszczególne wnioski do pobra-
nia na stronie: https://hajnowka.praca.gov.pl/,  
są dołączone w formie załącznika do wzoru 
umowy.

1. Wnioski na każdą z form pomocy moż-
na składać poprzez platformę Praca.gov.pl, po 
opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elek-
tronicznym lub podpisem zaufanym,

• UWAGA - ze względu na stan epidemii 
istnieje możliwość założenia tymczasowego 
profilu zaufanego prze internet, bez konieczno-
ści potwierdzania go w placówce KAS:

Uruchomiona została usługa tymczaso-
wego profilu zaufanego, który może zostać po-
twierdzony poprzez rozmowę wideo z urzędni-
kiem. Usługa dedykowana jest przede wszyst-
kim osobom, które chciałyby potwierdzić profil 
zaufany przez Internet, jednak nie korzystają 
z bankowości elektronicznej lub bank, z którego 
usług korzystają, nie jest dostawcą tożsamości 
profilu zaufanego.

Tymczasowy profil zaufany będzie ważny 
przez 3 miesiące.

A) Wniosek o tymczasowy profil zaufany 
dostępny jest pod adresem:

https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage
B) Należy wypełnić wszystkie obowiązko-

we pola formularza rejestrującego. 
C) Od momentu złożeniu wniosku w cią-

gu kilku dni urzędnik zadzwoni i zaprosi wnio-
skującego do rozmowy wideo (w wyjątkowych 
sytuacjach możesz czekać dłużej).

Do przeprowadzenia rozmowy  niezbędne 
są: urządzenie, które ma kamerę i mikrofon 
– na przykład telefon, tablet, laptop oraz za-
instalowane aplikacje  tj.: Skype lub Microsoft 
Teams.

3. Pobrane i uzupełnione wnioski można 
złożyć fizycznie do skrzynki w budynku PUP

4. Dane kontaktowe
PUP Hajnówka:
85 682 96 14, biha@praca.gov.pl
Chcesz wiedzieć więcej o rodzajach po-

mocy w ramach Tarczy – komu i na co przy-
sługują? Sprawdź rządowy portal:
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Uwaga przedsiębiorcy! Można ubiegać się  
o pomoc w ramach Tarczy

      Hajnówka dnia 8 maja 2020 roku  
GK.6621.11.3.2020     

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 1 ust.2 i art. 8 ust.1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 703 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyj-
nego- (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ) – po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Narew 

p o s t a n a w i a m
uznać za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Koźliki, gmina Narew, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków 

jako działki oznaczone numerem ewidencyjnym 530 o powierzchni 1,0322 ha i numerem ewidencyjnym 532 o powierzchni 0,1810 ha.  
U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 26 marca 2020 roku Wójt Gminy Narew zwrócił się do Starosty Hajnowskiego o stwierdzenie w trybie art.8 ust.1 
ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 roku poz. 703), że nieruchomości oznaczone 
w ewidencji gruntów i budynków obrębu Koźliki, gmina Narew jako działki ewidencyjne numer 530 i 532 stanowią mienie gromadzkie.

Do wniosku Wójt Gminy Narew załączył oświadczenia dwóch świadków, którzy zeznali, że działki oznaczone w ewidencji gruntów 
numerami  532 i 530 ( ulica we wsi Koźliki ) położone we wsi Koźliki, gmina Narew przed dniem 29 czerwca 1963 roku były drogami 
i użytkowane były przez mieszkańców wsi Koźliki. 

Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego stwierdził, że w rejestrze gruntów wsi Koźliki, gmina Narew, założonym 
w 1960 roku działki nr 530 i 532 zapisane były jako drogi własność Skarbu Państwa – władający Prezydium Powiatowej Rady Naro-
dowej Wydział Komunikacji Drogowej w Hajnówce. Przedmiotowe działki były uwidocznione jako drogi na pierworysie przedwojennym 
z 1939 roku.

Art.8 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych zobowiązuje starostę do ustalenia, które nieruchomości stanowią wspól-
notę gruntową bądź mienie gromadzkie. Przepis ten ma charakter deklaratoryjny i poświadcza stan prawny ustalony na dzień wejścia w życie 
ustawy, to jest na dzień 5 lipca 1963 roku. Dla ustalenia czy dana nieruchomość była w dniu 5 lipca 1963 roku mieniem gromadzkim, istotny 
jest jej stan prawny w okresie poprzedzającym tę datę, a w szczególności to, czy nieruchomość taka należała do dawnych, czyli istniejących  
w okresie od 1933 do 1954 roku gromad jako jednostek samorządu terytorialnego mających osobowość prawną i będących podmiotami praw  
i obowiązków oraz ustalenie, czy przed dniem wejścia w życie ustawy była faktycznie użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi.

Do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadz-
kich rad narodowych (Dz. U. Nr 43 poz. 191) gromady stanowiły odrębne podmioty praw majątkowych, a przedmiot własności gromad 
określony był jako majątek gromadzki lub dobro gromady.

Po reformie w 1954 roku gromady pozostały, ale były już tylko jednostkami podziału administracyjnego. Brak wyraźnych przepisów 
w zakresie przejęcia dobra dotychczasowych gromad spowodowany był faktem, iż gromady nowopowstałe utraciły osobowość prawną. 
Nie mogły zatem legitymować się posiadaniem majątku i swobodnie nim dysponować. Kwestia ta została jednoznacznie uregulowana 
przepisem art.98 ust.2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych(Dz.U. Nr 26 z 1975 roku poz. 139),na podstawie 
którego dotychczasowe mienie gromadzkie stało się mieniem gminnym.

Biorąc po uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki nr 530 i 532 położone w obrębie Koźliki, gmina 
Narew spełniają wymogi ustawowe do uznania ich za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem przedmiotowe działki faktycznie były 
wykorzystywane jako grunt użyteczności publicznej. Podmiotem, który korzystał z prawa do użytkowania przedmiotowych działek  
nie była wyłącznie określona grupa osób do tego uprawnionych, ale ogół mieszkańców wsi.

Biorąc pod uwagę powyższe, wniosek Wójta Gminy w Narwi poparty oświadczeniami dwóch świadków należy uznać za zasadny 
i stwierdzić, że powyższa nieruchomość stanowi mienie gminne.

Pismem z dnia 22 kwietnia 2020 roku zawiadomiono Wójta Gminy Narew oraz sołtysa wsi Koźliki o możliwości wypowiedzenia 
się co do zebranych dowodów. 

Mimo prawidłowego powiadomienia, strony nie skorzystały z tej możliwości we wskazanym terminie.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji decyzji. 

P o u c z e n i e
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Haj-

nowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Koźliki oraz poprzez 

wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Narew oraz w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także zamieszcza 
się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Narew i Powiatu Hajnowskiego oraz w prasie lokalnej.

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Narew  
2. Sołtys wsi Koźliki Pani Helena Wawrzeniuk 
3. Urząd Gminy Narew celem wywieszenia na okres 14 dni 
4. Starostwo Powiatowe w Hajnówce celem wywieszenia na okres 14 dni 
5. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego
6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Narew

7. Prasa lokalna – Gazeta Hajnowska
8. Ewidencja gruntów i budynków w Starostwie Powia-

towym w Hajnówce
9. a/a  

Starosta Hajnowski 
Andrzej Skiepko


